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Mera. Yaylak ve Kışlaklar ile
Umuma Ait Çayır ve Otlakıyelerin
kullanım Esasları
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İlimizdeki mera. yaylak, kışlaklaı ile umuma ait çayır ve otlakiye[erin kullanım esasları
ile ilgili Mera Komisyonunun 24.02.20l,7104-10 sayıh gündem maddesinde alınan kararlar ekte
gönderilmiştir. Sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkian, İl
Jandarma Komutanlığı, Mahalle Muhtarlıkları ve kurulu olan yerleşim birimlerindeki Mera
Yönetim Birlikleri tarafından mahallinde ahşıla gelrniş yöntemlerle ilan edilerek ve/vel a
ettirilerek vatandaşlarımıza dulurulması rnera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait çayır ve
otlakiyelerin Mera Komisyon kararlanna uygun olarak kullanrmının sağlanması ve konunun
yakından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda:
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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bedelini aynı maddede açıklanan usul ve esaslaı göre tahsil etmek ve kullanmak kaydı ile
kullanabilirler.
l0- Mera Kanununun 26 ve27 nci maddeleri geJeği mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve
otlakıyelerde otlatma haklanndan fada sayıda hayvan otlatanlardan veya otlatma planlanna
uymayanlardan bu karann (8) bendinde belirtilen halvan başına otlatma bedelinin 3 katı bedel aynı
bent de açıklanan usul ve esaslar göre tüsil edilir ve kullanılır.

|1- 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında otlatma hak-lı olmadığı bu karann (l) bendinde
şardan taşımadrğı halde mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyeleıde hayvan otlatanlardan
ü bu karann (8) bendinde belirtilen halvan başına otlatma bedelinin 3 katı bedel aynı bent de
açıklanan usul ve esaslar göre tahsil edilir ve kullanılır. Aynca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve/veya
408l sayılı Çiftçi Mallannr Koruma Kanunu hiikümlerine göre de işlem yapılır.

Mera yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyelerin otlatma ihtiyacı fazlası olan ve
biçilmeye uygun yerlerinde kışlık kaba yem ihtiyacın1 kaışılamak üzere kurulu ise o yerin Mera
12-

Yönetim Birliklerince, kurulu değil ise tiizel kişiliği kalkarak mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde
Mahalle Mütarlıklan taıafindan karar almak ve kararlanru o yerin mülki idare amirlerine onaylatmak
şartıyla biçim yaptırabilirler. Biçim yapılarak elde edilen kışlık kaba yem öncelikle otlatma hakkına
süip çiftçilerin ihtiyacıru karşılamak iizere otlatma hakkı oraıında paylaştınlır, ihtiyaç yoksa satılarak
elde edilecek gelir bu karann (8) bendinde açıklanan usul ve esaslara göre tahsil edilir ve kullanılır.

l3- Yaylak ve kışlaklarda; 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile Valilikten izin
alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma
ve süreklilik göstermeyen bannak ve ağıllar ile Turizm Bakanhğının talebi üzerine turizme açılması
uygun görülen alanlarda ahşap yapılar dışında ev, üır vb. inşaatlar yapılamaz.
|4- 4342 sayıh Mera Kanunu gereği mer4 yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyeler
Kanunda belirtilen amacı (otlatma velveya biçerek değerlendirme) dışında kullanılamaz. Bu alanlar
iizeıine ev, ür, imalathane, tesis vb. yapı inşaatı yapılamaz, sürülerek tanmsal faaliyette kullanılamaz,
iizerine bağ, büçe tesis edilemez.

15- Siirü sahipleri hal.vanlannı mera, yaylak ve kışlaklara naklederken, miimkiin olduğunca
karayollannr kullanmayacaklar, kullanmak mrunda kalırlarsa, hayvanlannı gidiş yönünde yolun en
sağından ve imkAn olduğıında yolun dışından, imk6n yoksa yolu en az genişlikte kullanacaklardır. Sürü
sahipleri kara yolunda halvanlannı karşıdan kaışıya geçirirken miimkün olduğunca hemzemin (alt)
geçişlerini ve köprü altlannı kullanacak, bu mümkün değilse emniyetli geçiş sağlamak için gerekli
önlemleri alaca]<tıı.

16- Siirü sahipleri hayvanlanru mera, yaylak ve kışlaklara naklederken velveya otlatırken
giizergAhtaki tanm alanları, su kanallan, suluk vb. çiftçi mallanna zarar vermemek ve tecaviiz
etmeyecek şekilde önlemlerini alacaktr.
17- Yaylak ve Kışlaklarda bulunan hayvanların sütlerini işlemek amacıyla bu alanlarda geçici
nitelikte kurulacak mandıra vb. tesisler için Valilikten önceden izin ahnacaktr. Ayrıca bu işletmeler
5996 sayılı Kanunun Gıda ve Yem başlıkh V. kısımdaki hükümler geregi İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık
Müdürlüğünden gerekli gıda üretim izni alacaklardır.
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